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Agrin é uma palavra que pouca gente conhece. Não está nem no dicionário. Mas, 
provavelmente, o agrin está no seu prato de salada. Isso porque, sem que a maioria dos 
consumidores percebesse, ele substituiu o tradicional vinagre de vinho do cardápio do 
brasileiro. Hoje, o agrin, que nada mais é que uma mistura de fermentado acético de álcool de 
cana com 10% de essência de vinagre de vinho, tem 83% das vendas, junto com o vinagre de 
álcool puro ( tinto ou branco, conforme o corante). O tradicional, feito a a partir do vinho, que 
até 2001 reinava sozinho, hoje tem só 2% das vendas, de acordo com a Associação Nacional 
das Indústrias de Vinagre (Anav).   
 
A explicação para o fenômeno começa em 1978, quando o Ministério da Agricultura proibiu a 
importação de vinho industrial (matéria-prima do vinagre) para proteger os produtores do Rio 
Grande do Sul. "Por muito tempo a indústria de vinagres usou o vinho nacional para fazer o 
produto", diz Marcelo Cereser, diretor da Castelo Alimentos, a líder do setor, com 103 anos de 
mercado.   
 
Mas nos anos 90 o vinho industrial nacional começou a subir de preço. "Aumentou tanto que 
chegou ao preço atual, dez vezes maior que o internacional", diz o empresário, também 
presidente da Anav.   
 
"A indústria não conseguia repassar os preços porque o brasileiro não aceitava - e não aceita 
ainda - pagar mais de R$ 1 por um frasco de vinagre", diz Martinho Paiva Moreira, vice-
presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas). Por isso, em 2001, a indústria 
passou a usar o álcool de cana-de-açúcar no lugar do vinho. "Seguimos o exemplo do que 
acontece nos outros países. Em cada lugar, a indústria usa a fonte etílica mais barata de sua 
localidade como matéria-prima do vinagre", diz Cereser. "Por isso no Japão usa-se vinagre de 
arroz e nos Estados Unidos, de milho." Mas havia um problema: o brasileiro era acostumado 
com o vinagre de vinho. Para não chocar o consumidor, então, foi criada a mistura dos dois, 
batizada de agrin, que deu muito certo. "Hoje, 70% de nossa venda é agrin", diz o gerente 
comercial da Vinagres Toscano, Laércio Barbosa. O ex-dominante vinagre de vinho perde 
agora até para os feitos de maçã e arroz (com 8% do mercado). "Na Toscano, a demanda por 
esses produtos cresceu 20% no último ano", afirma o gerente. Isso graças ao apelo saudável 
das novas variações, que dividem a prateleira também com os saborizados (vinagre de álcool 
com essências de limão ou alho), com 5% das vendas, e o balsâmico, com 1%.   
 
Em apenas sete anos, o mercado mudou tanto que até a empresa mais antiga do setor 
precisou mudar de nome. "Antes disso tudo éramos a Vinagre Castelo. Agora somos a 
Alimentos Castelo", diz Cereser.  
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